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Direitos Humanos
1) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
a sua evolução histórica, bem como o sistema internacional de proteção dos direitos humanos,
assinale a alternativa correta.
a) No sistema processual de proteção dos direitos humanos, as pessoas físicas são titulares de
direitos perante os órgãos de supervisão internacional, mas carecem de capacidade processual
nesse sistema.
b) No campo dos direitos humanos, desde a Declaração Universal de 1948, verifica-se a
coexistência de diversos instrumentos de proteção estabelecendo regras de efeitos e conteúdo
essencialmente formais.
c) A resolução de conflitos nos casos concretos de violações de direitos humanos é tema de
interesse exclusivamente nacional dos Estados.
d) Os tratados podem agir como normas de direito interno, desde que ratificados e incorporados,
podendo influenciar a alteração, ou criação, de regulamentação nacional específica.
e) A partir de 1950, depois de estabelecida uma unidade conceitual dos direitos humanos, sua
proteção internacional viu-se em acentuado declínio.

2) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Considerando a distinção conceitual entre grupos vulneráveis e minorias, assinale a alternativa
que identifica, correta e respectivamente, no Estado Brasileiro, um componente de grupo
vulnerável e outro de uma minoria.
a) População de rua e índios.
b) Adolescentes e mulheres.
c) Ciganos e praticantes do candomblé.
d) Crianças e pessoas com deficiência física ou sofrimento mental.
e) Homossexuais e idosos.
3) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Assinale a alternativa correta no que diz respeito à Organização das Nações Unidas.
a) É propósito das Nações Unidas manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim,
tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz sem reprimir os atos de
agressào já iniciados.
b) A Organizaçào è baseada no princìpio da igualdade de todos os seus Membros.
c) Durante a primeira reunião da Assembleia Geral da ONU, que aconteceu na capital do Reino
Unido, Londres, em 1946, ficou decidido que a sede permanente da Organização seria nos
Estados Unidos, na cidade de São Francisco, local em que até hoje está sediada.
d) É propósito das Nações Unidas conseguir uma cooperaçào internacional para resolver os
conflitos armados e os problemas internacionais de caràter econômico, social, cultural,
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humanitàrio ou religioso.
e) O nome Nações Unidas foi concebido pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt e
utilizado pela primeira vez na Declaração das Nações Unidas em decorrência das discussões que
se seguiram ao término da primeira Guerra mundial.

4) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
É disposição prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos:
a) Todo o homem tem direito à instrução, que será gratuita pelo menos até o grau técnicoprofissional.
b) Todo o homem tem direito à liberdade de reunião e de associação, independentemente do
modo e dos fins a que deseja se associar.
c) Os Estados deverão, paulatinamente, conceder às crianças nascidas fora do matrimônio a
mesma proteção social conferida aos nascidos dentro dele.
d) Os pais têm exclusividade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a
seus filhos.
e) Todo o homem tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por
intermédio de representantes livremente escolhidos.

5) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Segundo o que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, toda pessoa,
vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. No entanto,
esse direito não pode ser invocado, entre outros, em caso de perseguição
a) de militante político que tenha se evadido clandestinamente de seu país de origem.
b) de pessoa que claramente tenha se rebelado contra o regime de governo de seu país.
c) por razões de ordem política.
d) por motivos religiosos.
e) legitimamente motivada por crimes de direito comum.
6) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Considerando o disposto expressamente no Pacto Internacional de San José da Costa Rica
(Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969), a respeito do direito à vida e do direito à
integridade pessoal, é correto afirmar que
a) os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais,
e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas.
b) toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida, e o direito de ser protegido pela lei, em
geral, desde o momento do seu nascimento.
c) todos os países estão proibidos de adotar a pena de morte e aqueles que já a adotem devem
aboli-la de imediato.
d) é vedada pelos Estados a adoção da pena de prisão perpétua, exceto para casos de crimes
hediondos.
e) a pena de trabalhos forçados será vedada unicamente a menores de vinte e um anos e a
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maiores de setenta anos.
7) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Assinale a alternativa que está de acordo com o contido no Protocolo das Nações Unidas contra o
Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de
Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças.
a) As controvérsias entre dois Estados, com respeito à aplicação do Protocolo, não resolvidas por
negociação, serão submetidas ao Tribunal Penal Internacional.
b) Um dos objetivos do Protocolo é prevenir e combater o tráfico de pessoas, em especial de
mulheres e crianças, fornecendo-lhes asilo político.
c) Cada Estado assegurará que o seu sistema jurídico ofereça às vítimas de tráfico de pessoas a
possibilidade de obterem indenização pelos danos sofridos.
d) Para efeitos do Protocolo, o termo “criança” significa qualquer pessoa com idade inferior a
vinte e um anos.
e) Cada Estado terá em consideração a aplicação de medidas que permitam a recuperação física,
psicológica e social das vítimas de tráfico de pessoas, incluindo, se for o caso, o fornecimento de
um salário-mínimo mensal de ajuda de custo.

8) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Assinale a alternativa que está expressamente de acordo com as Regras Mínimas das Nações
Unidas para o Tratamento dos Presos.
a) Os presos doentes que necessitem de tratamento especializado deverão ter toda a assistência
médica, psicológica, psiquiátrica ou odontológica adequada dentro do próprio estabelecimento
prisional, que deverá adequar suas instalações para esse fim.
b) Cada estabelecimento prisional terá uma biblioteca para o uso de todas as categorias de
presos, devidamente provida com livros de recreio e de instrução, e os presos serão estimulados a
utilizá-la.
c) Serão absolutamente proibidos, como punições por faltas disciplinares, os castigos corporais, a
detenção em cela escura, e todas as penas cruéis, desumanas ou degradantes, a menos que um
médico possa declarar que o preso tenha condições de suportá-la.
d) O preso que não trabalhar ao ar livre deverá ter, pelo menos, quatro horas por dia para fazer
exercícios físicos apropriados ao ar livre, sem prejuízo do horário de banhos de sol.
e) Será exigido que todos os presos mantenham-se limpos; para este fim, todos os presos deverão
adquirir e trazer consigo seus próprios artigos de higiene necessários à sua saúde e limpeza.
9) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Caracterizam-se como Regras Mínimas das Nações Unidas para tratamento dos Presos:
a) todo preso terá, em cada semana de trabalho, a oportunidade de apresentar, no mínimo, um e,
no máximo, três pedidos ou queixas ao diretor do estabelecimento ou ao funcionário autorizado a
representá-lo.
b) as horas de trabalho serão fixadas de modo a deixar dois dias de descanso mensal e tempo
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suficiente para a educação e para outras atividades necessárias ao tratamento e reabilitação dos
presos.
c) o preso que não trabalhar ao ar livre deverá ter, se o tempo permitir, pelo menos 30 minutos
por dia para fazer exercícios apropriados ao ar livre.
d) as instalações de banho e ducha devem ser suficientes para que todos os reclusos possam,
quando desejem ou lhes seja exigido, tomar banho ou ducha a uma temperatura adequada ao
clima, tão frequentemente quanto necessário à higiene geral, de acordo com a estação do ano e a
região geográfica, mas pelo menos uma vez por semana num clima temperado.
e) as diferentes categorias de presos deverão ser mantidas em estabelecimentos prisionais
separados, sendo vedada a utilização de diferentes zonas dentro de um mesmo estabelecimento.

10) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Segundo o Estatuto de Roma, a competência do Tribunal Penal Internacional restringir-se-á aos
crimes mais graves, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do
referido Estatuto, portanto, o Tribunal terá competência para julgar, entre outros, os seguintes
crimes:
a) hediondos e crimes de terrorismo.
b) de guerra e crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
c) infanticídio e crimes contra a humanidade.
d) de agressão e crimes contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
e) genocídio e crimes de guerra.
11) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
No Brasil, com relação à diversidade étnico-racial, é correto afirmar:
a) as ações afirmativas adotadas para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da
igualdade de oportunidades substituirão, paulatinamente, as medidas repressivas previstas para
a prática do racismo, inclusive possibilitando a futura revogação de leis que a considere como
crime.
b) a população negra abrange o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas,
conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), ou que adotam autodefinição análoga.
c) são considerados ilegais programas e políticas de emprego e de geração de renda voltados
para populações vítimas de intolerância étnica em virtude da vedação constitucional a qualquer
forma de preconceito de origem, raça, sexo, cor ou idade.
d) é vedada a utilização da expressão população negra por ser considerada uma forma de
discriminação decorrente de raça ou de cor.
e) a fim de fomentar a igualdade étnico-racial, é facultado aos estabelecimentos de ensino
fundamental e de ensino médio, públicos e privados, o estudo da história geral da África.
12) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
No direito brasileiro, considerando os tratados internacionais de direitos humanos, bem como o
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entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar, a respeito da prisão civil,
que
a) são admitidas apenas duas possibilidades de prisão civil: a do depositário infiel e a do
devedor de pensão alimentícia.
b) é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.
c) foram abolidas todas e quaisquer hipóteses legais de prisão civil.
d) é ilícita a prisão do devedor de pensão alimentícia, sendo admitida apenas a prisão do
depositário infiel.
e) se admite, atualmente, no direito pátrio, a prisão civil somente em âmbito federal, desde que
haja decisão judicial transitada em julgado.

Gabarito
1) D
5) E
9) D

2) A
6) A
10) E

3) B
7) C
11) B

4) E
8) B
12) B
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